
UUS XF  
PURE EXCELLENCE



Transporditõhususe 
teerajaja



UUS XF PURE EXCELLENCE
Meie DAFi transporditõhususe filosoofiast lähtuvalt oleme XFi ümber 
kujundanud, et luua uued hiilgava sooritusvõime tasemed. Uus XF tugineb 
Euro 6 veokite suurepärastele omadustele. See pakub kõiki teile tuttavaid 
häid omadusi, nagu oma klassi parim töökindlus, vastupidavus, tõhusus ja 
võrreldamatu juhi mugavus, mida on nüüd oluliselt täiustatud. Uus XF 
seab uued standardid ja pakub Pure Excellence. 
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DAF Transport Efficiency  

Pure Excellence



Suuremad nimikoormused
Uus XF on varasemast kergem. Uus äärmiselt tõhus ning 

ülimalt kompaktne emissioonide järeltöötlussüsteem (EAS) 

vähendab massi 50 kg. Väiksema massi aitavad tagada ka 

ümberkujundatud mootorid ja optimeeritud šassii. Olenevalt 

telje konfiguratsioonist vähendavad need omadused sõiduki 

massi kuni 100 kg või isegi rohkem! See tagab suuremad 

nimikoormused, mis on eriti oluline rakenduste puhul, kus iga 

kilogramm on määrav.

Maksimaalne töövõimeaeg
XF on tuntud oma klassi suurima töökindluse poolest. 

Uus elektriline ja elektrooniline arhitektuur täiustab seda 

omadust veelgi. Juhtmeid ja ühendusi on vähendatud ning 

lihtsamaks muudetud, et tagada suurim töökindlus ja 

suurepärane paindlikkus lisaseadmete lisamiseks. 

Tulemuseks on maksimaalne sõiduki kasutatavus ja 

madalaimad tegevuskulud. Hooldusvälbad ulatuvad koguni 

kuni 200 000 km!

Erakordne juhi mugavus
Uue XFi veel üheks oluliseks eeliseks on uued juhi mugavuse 

tasemed. Oleme lisanud omadusi, mis muudavad kabiini 

veelgi meeldivamaks ja mugavamaks kohaks, kus töötada, 

elada ja magada. XFil on palju uusi võimalusi salongi 

isikupärastamiseks, et tagada võrreldamatu mugavus ja 

luksus. Me oleme teinud mitmeid uuendusi, mis muudavad 

juhtimise hõlpsamaks, ohutumaks ja nauditavamaks kui 

kunagi varem.

Valdkonna juhtiv sõidukipargihaldus
Meie uus sõidukipargi haldussüsteem DAF Connect annab 

teile reaalajas teavet sõidukite ja juhtide tõhususe kohta. 

See uuenduslik süsteem edastab selget teavet sõiduki 

asukoha, kütusekulu, läbisõidu, sõidukipargi kasutuse ja 

jõudeaja kohta. See koostab ulatuslikke aruandeid, mis 

võimaldavad teil sõidukeid ja juhte võrrelda. DAF Connect 

optimeerib sõiduki kasutatavust, vähendab tegevuskulusid ja 

parandab logistilist tõhusust ning maksimeerib seeläbi teie 

kasumlikkust kilomeetri kohta.

Uus XF pakub tööstusharu suurimat kütusesäästu. Suurem pöördemoment madalamatel 
pööretel koos optimeeritud jõuülekande, uute suure tõhususega veotelgede, täiustatud 
elektroonika ja parema aerodünaamikaga tagavad pikamaasõitude puhul kuni 7% suurema 
kütusesäästu. See võib säästa aastas tuhandeid eurosid!
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Läbi aegade parimate 
sõiduomadustega 
veoki areng

Suurepärane disain on DAFi tunnuseks. Uus esmaklassiline välimus muudab uue 
XFi teedel kõige pilkupüüdvamaks veokiks. Lisaks tagab uuendatud salong 
juhtidele keskkonna, mis muudab nende lemmikveoki veelgi paremaks.
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Uued disainielemendid muudavad uue XFi 
teedel kõige pilkupüüdvamaks veokiks. Lisaks 
täiustavad need suurepärast aerodünaamikat, 
et suurendada teie transporditõhusust.

Väliskujunduse 

areng

UUS PÄIKESESIRM

Päikesesirmi uus disain optimeerib aerodünaamikat 

ja sisaldab stiilset alumiiniumisarnast elementi, mis 

tagab suurepärase välimuse.

VÕRE

Võre annab uuele XFile jõulise, 

meeldiva ja kaasaegse välimuse.

UUENDATUD DAFI LOGO

DAFi logo on läbinud 

uuenduskuuri – kroomäärised ja 

atraktiivne alumiiniumpind 

sümboliseerivad veoki kvaliteeti.

ALUMINE PÕRKERAUD

Kõrgtasemel välimuse tagamiseks 

on alumisel põrkeraual alumiiniumi 

välimusega viimistlus.



PRAKTILINE ÜLAPANEEL

DAFi logo kohal on suur paneel 

teie ettevõtte nime lisamiseks.

ÕHUVOOLU SUUNAMINE

Uus võre ja kabiini poolitavad 

õhusuunajad täiustavad 

aerodünaamikat, et 

tagada optimaalne 

kütusesäästlikkus.

RATTAKOOPA ÕHUSUUNAJAD

Aerodünaamika optimeerimiseks 

on kasutusele võetud rattakoopa 

õhusuunajad.

SUUREPÄRANE VASTUVÕTT

Stiilne DAFi logo ukselävel 

tervitab juhti luksuslikku kabiini.
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Oma klassi parim salong
Armatuurlaua, istmete, kardinate, madratsite ning külje- ja 

tagaseinte uued, soojad ja maitsekad liivavärvid annavad 

salongile võrratu välimuse, kus iga juht tunneb end mugavalt 

ja koduselt. Uus Exclusive-seeria pakub ülimat luksust ja 

mugavust. Seda eristab konjakivärvi armatuurlaud ja 

uksepaneelid ning lisaks stiilsed alumiiniumi välimusega 

tuulutusavad. Kuue tärni töö- ja elukeskkond.

Uus temperatuuri ja kliimasüsteemi juhtseade
Täiesti uus kliimasüsteemi juhtseade paistab silma oma 

mugavuse ja kasutajasõbralikkuse poolest. See sisaldab ühe 

puutega jääsulatuse, parkimise ventilatsiooni, taimeriga 

parkimise soojenduse, seisusoojenduse ja automaatset õhu 

taasringluse funktsiooni ning seda saab juhtida ka tagaseinal 

oleva juhtseadmega. Kõik see tähendab juhi jaoks 

maksimaalset mugavust. Lisaks on uus temperatuuri 

juhtseade ja kliimasüsteem äärmiselt tõhusad ning tagavad 

madalaimad ülalpidamise kogukulud.

Juhi mugavuse 
teerajaja
Uus XF tugineb suurepärastele juhi mugavuse standarditele, mille poolest on DAFi tippklassi veok 
ülemaailmselt tuntud. See pakub konkurentidega võrreldes suurimat salongi, parimaid ja suurimaid 
narisid ning täiesti uut pilkupüüdvat välimust ja olemust. Uus XF: juhile parim!



Uus oma klassi parim salongivalgustus
Salongivalgustus on täielikult ümber kujundatud ja seda 

saab juhtida uuendusliku pöördlüliti abil. Juhtnupp asub 

armatuurlaua keskel mugavalt käeulatuses. Juht saab 

valida erinevaid valgustusrežiime muutuvate sõidu- ja 

puhketingimuste jaoks ning saadaval on ka 

hämardamisfunktsioon. Maksimaalse mugavuse jaoks 

on tagaseinale paigaldatud valikulüliti.   

Veelgi parem juhiteave
Täiustasime juhiteavet, et juhil oleks lihtsam tõhusalt 

tegutseda. Kaunil ja teraval näidikupaneelil on parema 

loetavuse jaoks uued fondid ja uued stiilid. Juhi teabepaneel 

annab juhi mugavuse ja tõhususe parandamiseks rohkem 

teavet. Juhi töötõhususe veelgi suuremaks parandamiseks 

on seadistused rühmitatud näidikupaneelil loogilisemalt ja 

juhisoorituse abisüsteem (DPA) sisaldab veel rohkem 

ökonoomse sõidu nõuandeid.

Kvaliteetsed viimistlusmaterjalid
Standardvarustusse kuulub Dark Sandi 

viimistlusega armatuurlaud koos Piano Blacki 

dekoratiivpaneelidega. Dekoratiivpaneelid on 

saadaval ka värvides Rustica (tume puit) ja Argenta 

(hõbe). Kõik see kokku moodustab stiilse ja 

kaasaegse välimuse.

Juhi konfigureeritavad lülitid
Tänu nutikale elektroonikale saab lülitite asukohti kohandada 

vastavalt isiklikele vajadustele ja eelistustele. See täiustab 

veelgi suurepärast juhi mugavust ja maksimaalset 

sõiduki tõhusust. 
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Tõestatud 
kontseptsioon. 
Uus etalon!

UUS XF PURE EXCELLENCE



Valdkonna suurim kütusesäästlikkus saab alguse mootorist. Uue XFi jõuallikaks on mitme 
pöördemomendiga PACCAR MX-11 ja MX-13 mootorid uute võimsusklassidega, sealhulgas eriti 
võimas 390 kW / 530 hj mudel. Paljud uuendused tagavad veelgi suurema pöördemomendi 
madalamatel pööretel, saavutades suurima kütusesäästlikkuse. Sõidukid on võimelised nüüd sõitma 
pööretel kõigest 1000 p/min, mis tagab tippklassi luksusautodele omase ülimalt madala mürataseme. 
Suurepärase juhitavuse jaoks on saadaval täiendav pöördemoment kõige kõrgema käiguga. 
Uus MXi mootorpidur pakub tipptasemel 
pidurdusvõimet madalatel pööretel.

Murranguline tehnoloogia 

hiilgava jõuülekande jaoks



Mootorite uuendused
Valdkonna parima kütusesäästlikkuse saavutamiseks 

tagavad täielikult reguleeritavad õli-, rooli- ja jahutusvedeliku 

pumbad, uus kolvirõngakomplekt ning uus kolvihõlma profiil 

täiendava hõõrdumise vähendamise. Lisaks sellele, oleme 

lisanud maksimaalse tõhususe jaoks uue turboülelaaduri ja 

uue põlemissüsteemi.

Täiustatud ökonoomse sõidu funktsioon
Kütusesäästu suurendamiseks ning heitmete ja tegevuskulude 

vähendamiseks sisaldab uus XF rohkem ökonoomse sõidu 

funktsiooni valikuid. Ökonoomne jõudlusrežiim tagab väga hea 

juhitavuse ja suurima kütusesäästlikkuse optimaalse 

tasakaalu. Kui esmatähtis on kütusesäästlikkus, sobib kõige 

paremini ökonoomne kütuserežiim, mille puhul toimub 

käiguvahetus madalamatel pööretel.

Madalad remondi- ja hoolduskulud
Mootorite hooldusvälpasid on pikendatud kuni 200 000 km. 

Lisaks oleme teinud uuendusi, et saavutada minimaalne 

kulumine ning tagada madalaimad ülalpidamise kogukulud.

Suure jõudlusega käigukastid
TraXoni automaatkäigukastide (12 ja 16 käiguga) uusim 

põlvkond kuulub uue XF-seeria standardvarustusse. 

Väiksemad hõõrdekaod, veelgi kiirem kõrgema käigu 

valimine ja funktsiooni EcoRoll aktiivsem kasutamine aitavad 

saavutada väiksema kütusekulu ning käigukasti vaikne ja 

sujuv töö ning siduri täpne rakendumine suurendab juhi 

mugavust. Lisaks pakub TraXoni automaatkäigukastide uus 

põlvkond laiemat ülekandesuhte vahemikku, mis tagab 

veelgi kiiremad jõuülekanded. TraXoni käigukasti 

ainulaadsete omaduste hulka kuuluvad spetsiaalsed 

tarkvaraseaded, mis on saadaval kaugveo-, vedellasti veo-, 

EcoCombi ja maastikurakenduste puhul. Lisaks veokite 

puhul, mis peavad oma igapäevatöös pidevalt peatuma ja 

sõitu alustama, on saadaval spetsiaalsed ülekandesüsteemi 

seaded, mis aitavad saavutada suurima sõiduki tõhususe ja 

juhi mugavuse.

Madalate heitmetega kütused
Säästvad kütused, mis tagavad väiksema süsinikujälje, on 

muutumas paremini kättesaadavaks. Sellest tulenevalt saab 

PACCAR MX-11 ja MX-13 mootorites kasutada kütust GTL 

(kuni 5% CO2 sääst), HVO (kuni 80% CO2 sääst) ja BTL (kuni 

80% CO2 sääst). Neid parafiinseid diislikütuseid saab 

kasutada puhtal kujul, segatuna või tankimiseks koos 

tavaliste diislikütustega, samas säilitades pikad 

hooldusvälbad kuni 200 000 km.

Suure tõhususega tagateljed
Lisaks suurepärastele uutele mootoritele ja käigukastidele 

oleme kasutusele võtnud ülimalt tõhusad tagateljed madala 

hõõrdumisega rattaotstega. Peale selle võimaldavad 

erinevad kiiremad ülekandesuhted alates 2,05 kasutada 

veelgi madalamaid mootori kiirusi suurima kütusesäästu 

saavutamiseks. Hõõrdekadude vähendamiseks oleme 

kasutusele võtnud lihvitud diferentsiaalmehhanismid ning 

lisanud tagateljele uued laagrid, tihendid ning madala taseme 

ja hõõrdumisega tagatelje õli. 
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„  Valdkonna suurim kütusesäästlikkus on saavutatud täiuslikult integreeritud 
jõuülekande, oma klassi parimate mootorite, käigukastide ja tagatelgedega “



Tugev, kerge ja suurepärane juhitavus
Suurepärane sooritusvõime laieneb ka uue XFi läbimõeldud 

šassiile. Kvaliteetsest terasest valmistatud šassii on kerge ja 

tugev. Vedukite ja osade jäiga raamiga veokite puhul on 

tugev ja kerge tagatelg paigaldatud Stabilinki konstruktsiooni 

abil. 

• Väiksem sõiduki mass suurendab kütusesäästlikkust ja 

nimikoormust, et tagada suurepärane transporditõhusus.

• Tagatelje Stabilink-vedrustus tagab optimaalse 

stabiilsuskontrolli, suurima niminoormuse ja täiusliku 

juhitavuse.

Maksimaalne paindlikkus
Uus XF pakub šassii konfiguratsioonide osas võrreldamatut 

paindlikkust. Komponente saab paigutada optimaalselt teie 

erinõuete järgi, et tagada suurim tõhusus. Lisaks jätkub 

piisavalt ruumi pumbasüsteemide, kraana tugijalgade või 

suurte kütusepaakide paigaldamiseks.

•  Nutikas šassii konstruktsioon võimaldab kasutada 

traktorite puhul kuni 1500-liitrise mahutavusega 

kütusepaake.

• Šassii komponentide paigutamise võimalused on 

peaaegu lõputud, tagades valdkonna suurima 

paindlikkuse.

Ideaalne alus 

igale pealisehitisele



Kerevalmistaja sõber
Uuel XFil on ulatuslik kere paigaldusmooduli (BAM) 

programm, mis pakub suurepärast kerevalmistaja 

sõbralikkust. Erimoodulid on saadaval kinnistele kastidele 

ja kraanade paigaldamiseks. Uue XFi jäiga šassiiga 

konfiguratsioonidel on tagaosas standardne augumuster 

risttalade ja koorma luuktõstukite lihtsaks paigaldamiseks. 

• Ulatuslik kere paigaldusmooduli programm kiirendab 

kerevalmistajate tööd.

• Täiesti tasane šassii ja selle sisse paigaldatud 

komponendid täiustavad suurepärast kerevalmistajate 

sõbralikkust. 

Ülikompaktne EASi seade
DAF on arendanud uue XFi jaoks täiesti uue ja ülikompaktse 

emissioonide järeltöötlussüsteemi, mis tekitab šassiil rohkem 

vaba ruumi. 

Enam pole vaja erirakenduste puhul DeNOx-süsteemi ja 

diislikütuse osakestefiltrit jagada. Lisaks suurendab see 

tõhusust.

• Ülikompaktne EAS-seade tekitab šassiil rohkem 

vaba ruumi.

• 50 kg kergem mass suurendab otseselt nimikoormust. 
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Ainulaadne vaikne (Silent) mudel
Uus XF PACCAR MX-11 mootoriga on nüüd saadaval 

ainulaadse vaikse (Silent) mudelina. Tänu väiksema mootori 

pöördemomendi ja täiustatud kiiruskontrolli kombinatsioonile 

on müratasemeid märgatavalt vähendatud kuni 71 dB(A). 

Vaikse režiimi saab aktiveerida armatuurlaual asuva lülitiga, 

pärast mida kuvatakse juhi teabepaneelil vastav hüpikikoon. 

Madalamad müratasemed muudavad uue XFi rangete 

müranõuetega piirkondades veelgi väärtuslikumaks.

Suuremad nimikoormused kõigi 
teljekonfiguratsioonide puhul.
Uus XF pakub esmaklassilisi nimikoormusi. Olenevalt 

teljekonfiguratsioonist on saavutatud massi vähendus kuni 

125 kg. Maastikusõidu jaoks on saadaval uus kaheveoline 

tandemtelg koos rummu reduktoriga. See teljekomplekt 

sisaldab täiesti uut malmkorpust, mis vähendab massi veel 

60 kg võrra. Nimetatud massi vähendused tagavad suurema 

nimikoormuse ja tõhususe iga raskeveoga.

Täiuslik sobivus 
Alati tööks parim veok

Olenemata sellest, kas vajate kahe, kolme või nelja teljega veokit, ühe või kahe telje veoga, on alati 
olemas uus XF, mis vastab täpselt teie vajadustele! Olgu teie vajaduseks suurim nimikoormus, 
suurepärane manööverdusvõime ja pöörderaadius või need kõik!



Uus elektrohüdrauliliselt juhitav abisild
Uue XFi oluliseks uuenduseks on uus abisild nii liigend- kui ka 

jäiga raamiga veokitele. See hõlmab uut äärmiselt täpset 

elektrohüdraulilist pööramissüsteemi (EHS), mis arvutab 

pidevalt tagatelje rataste optimaalset pöördenurka. 

EHS tagab optimaalse manööverdusvõime ning sellel on 

minimaalsed hõõrdekaod ja roolipump, mis aktiveeritakse 

ainult roolimise ajal, vähendades veelgi kütusekulu 1% võrra. 

EHS on 30 kg kergem ja sisaldab vähem komponente, 

mistõttu on see väga töökindel.

Uus kaksik-abitelg
Uus kaksik-abitelg suurendab kütusesäästlikkust ja 

vähendab sõiduki massi 25 kg võrra. Lisaks suurendab 

see nimikoormust 29 tonnilt 34 tonnile, mis muudab selle 

konteinerveo jaoks ülimalt väärtuslikuks. Üheskoos teiste 

massi vähendustega tagab see kokkuvõttes 125 kg suurema 

nimikoormuse. Uue kaksik-abitelje saab paigaldada 6 x 2 

liigend- ja jäiga raamiga ning samuti 8 x 2 jäiga raamiga 

veokitele.
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Täiuslik ohutus ja mugavus

Uuel XFil on täiustatud omadused, mis ei taga üksnes suurimat võimalikku juhi ja teiste 
liiklejate ohutust, vaid suurendavad ka sõiduki mitmekülgsust, kütusesäästlikkust ja 
mugavust olenemata teie tegevusvaldkonnast.

1.   Prognoositava püsikiiruse hoidja  Prognoositava püsikiiruse hoidja (PCC) kasutab 

GPS-tehnoloogiat, et määrata veoki täpne asukoht ja prognoositavad sõidutingimused järgmise 2 km 

ulatuses. Süsteem kasutab seda teavet ideaalse kiiruse määramiseks ettenähtud vahemikus. Koostöös 

prognoositava käiguvahetusega võib PCC vähendada kütusekulu ja CO2-heitmeid 3% võrra.

2.   Adaptiivne püsikiirusehoidja  Adaptiivne püsikiirusehoidja (ACC) reguleerib automaatselt veoki 

kiirust, et säilitada ohutut pikivahet eesliikuva sõidukiga.

3.   Esikokkupõrkehoiatus  Esikokkupõrkehoiatus (FCW) edastab hoiatussignaali ja kuvab 

näidikupaneelil visuaalse hoiatuse, et juht kokkupõrke vältimiseks reageeriks.

4.  Täiustatud hädapidurdussüsteem  Täiustatud hädapidurdussüsteem (AEBS) sekkub, et veokit 

hädaolukorras aeglustada.

5. Sõidureast väljakaldumise hoiatussüsteem  Sõidureast väljakaldumise hoiatussüsteem 

(LDWS) hoiatab juhti, kui sõiduk hakkab juhi sõiduvea, unisuse või tähelepanu hajumise tõttu sõidureast 

välja kalduma.

6.  Sõiduki stabiilsuskontroll  Elektroonilisel pidurisüsteemil on täiustatud sõiduki stabiilsuskontroll 

(VSC) liigendnoana kõrvalekaldumise või ümbermineku vältimiseks.

7.  Vaikne (Silent) mudel  Uus XF MX-11 mootoriga on saadaval vaikse (Silent) mudelina, mille 

müratasemed jäävad alla 71 dB(A). See sobib ideaalselt jaotusvedudeks piirkondades, kus õhtul, öösel 

või varahommikul kehtivad mürapiirangud.

8.  Rehvirõhu jälgimissüsteem  Rehvirõhu jälgimissüsteem jälgib pidevalt kõigi rehvide rõhku ja 

temperatuuri. Süsteem edastab hoiatusi, kui mõne rehvi rõhk on madal või temperatuur liiga kõrge, 

võimaldades juhil kiiresti reageerida. See vähendab ülalpidamise kogukulusid tänu madalamale 

kütusekulule ja vähendatud rehvide kulumisele.

9. Akuenergia jälgimissüsteem  Valikuline akuenergia jälgimissüsteem võimaldab juhil akude 

seisukorda kontrollida ja edastab hoiatusi, kui energiatasemed langevad kriitilise piirini. Lisaks takistab 

see akude ülelaadimist. Tulemuseks on lühem seisakuaeg ja pikem aku tööiga. 

10.  Kaitsev kabiini vedrustus ja konstruktsioon  Kabiini lööke summutaval vedrustusel ja 

tugevdatud konstruktsioonil on eelprogrammeeritud eesmine ja tagumine deformeerumispiirkond, mis 

tagavad tööstusharu juhtiva sõidukite ohutuse ja reisijate kaitse.



1.

3.

5.
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8.
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DAFi teeninduskontseptsioon

Transpordi 
terviklahendus
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Hiilgavad tulemused transporditõhususes hõlmavad rohkemat kui täiustatud veok. DAF pakub 
erinevatest professionaalsetest teenustest koosnevat transpordi terviklahendust, mis aitab teil valida 
õige sõiduki, saada finantseerimispakkumine ja hallata oma sõidukiparki maksimaalse tõhususega. 

DAF MultiSupport
Paindlik remondi- ja hooldustööde teenus tagab teile kindla 

kilomeetrihinna eest maksimaalse kindlustunde. Te määrate 

teenusetaseme, mis vastab kõige paremini teie vajadustele, 

ja vajaduse korral laiendate seda, et see kataks ka haagised 

ja kereehituse. Hoolduse planeerimise ja haldusküsimustega 

tegeleb teie eest DAFi edasimüüja. Selle tulemusena saate 

keskenduda oma põhitegevusele kindlas teadmises, et teie 

sõidukipark on alati ideaalses seisukorras. 

PACCAR Financial
DAFi ettevõttesisene finantseerimisüksus PACCAR 

Financial omab 50-aastast kogemust transpordisektoris 

personaalse finantseerimisteenuse pakkumisel. Nende 

ainulaadne arusaamine teie igapäevasest äritegevusest 

teeb neist teile ideaalse partneri. Nende personaalsed 

finantseerimislahendused ei piirdu ainult sõidukipargi 

soetamise finantseerimisega, vaid hõlmavad 

terviklahendusi, sealhulgas kereehitust ja haagiseid 

koos remondi- ja hoolduslahendustega.

PACCAR Parts
Lisaks DAFi originaalvaruosadele ja PACCARi mootori 

varuosadele on PACCAR Partsi valikus üle 70 000 

universaalse TRP veoki- ja haagiseosa (sh töökodade 

kulutarvikud) igat marki veokitele ja haagistele. Tänu 

jaotuskeskustele Hollandis, Ühendkuningriigis, Venemaal, 

Ungaris ja Hispaanias suudab PACCAR Parts tarnida tellitud 

kaupu kogu Euroopasse 24 tunni jooksul. Lisaks on 

tarneedukus 99,98%, mis teeb PACCAR Partsist 

tegevusvaldkonna parima. Max Cardi omanikud saavad ka 

spetsiaalseid pakkumisi ja soodustusi.

DAF ITS
DAFi rahvusvahelist veokiteenindust (ITS) üritatakse sageli 

kopeerida, kuid mitte kunagi samaväärselt. Millises Euroopa 

osas te ka ei viibiks – abi on kõigest telefonikõne kaugusel. 

Meie teenindusmeeskond abistab teid viieteistkümnes 

erinevas keeles, 24 tundi ööpäevas ja 365 päeva aastas. 

Meie kohalikud tehnikud teevad kõik endast oleneva, et teie 

veok kiirelt tagasi teele saada.

DAFi edasimüüjavõrgustik
Tänu meie laiaulatuslikule professionaalsete müügi- ja 

teenindusedasimüüjate võrgustikule leidub alati läheduses 

DAFi edasimüüja, kes on valmis pakkuma teile 

ekspertteenust kogu teie sõiduki kasutusea vältel. Kõrge 

kvalifikatsiooniga DAFi tehnikutel on süvateadmised teie 

sõiduki kohta, mis tagab kiire ja tõhusa remondi ning 

hoolduse PACCARi, DAFi ja TRP originaalvaruosi kasutades. 

See tagab sõiduki maksimaalse kasutatavuse ja kõrge 

jääkväärtuse.

DAFi sõiduakadeemia
Kõrgeima transporditõhususe saavutamise lahutamatuks 

osaks on juhid. DAFi kursused aitavad neil vähendada 

kütusekulu, suurendada motivatsiooni ja saavutada paremat 

liiklusohutust. Meie kursused läbinud juhid saavutavad suisa 

kuni 10% kütusekokkuhoiu ja võtavad kasutusele ohutuma 

ning lõõgastunuma sõidustiili.

DAF Connect
Meie transporditõhususe suurendamise püüdlusi toetav uus 

sõidukipargi ühendussüsteem DAF Connect annab teile 

reaalajas teavet teie veokite ja juhtide soorituse kohta. 

Kohandatav ja kasutajasõbralik võrguühendusega 

armatuurlaud esitab selget teavet sõiduki asukoha, 

kütusekulu, läbisõidu, sõidukipargi kasutuse ja jõudeaja 

kohta. Lisaks koostab see ulatuslikke kütusearuandeid 

hetke- ja minevikuandmetega, võimaldades teil sõidukeid ja 

juhte võrrelda. Reaalajas sõidukipargi jälgimise funktsioon 

kuvab veoki täpse asukoha, võimaldades lihtsat sõidukipargi 

planeerimist koos kauguste, marsruutide ja sõiduaja 

kuvamisega. Saate seadistada ka ise hoiatusi, mis 

edastatakse hälvete esinemisel parameetrites (nt kiirus, 

marsruut, asukoht ja kütusekulu), et saaksite kohe vajalikud 

meetmed tarvitusele võtta. DAF Connect optimeerib sõiduki 

kasutatavust, vähendab tegevuskulusid ja parandab 

logistilist tõhusust ning maksimeerib seeläbi teie 

kasumlikkust kilomeetri kohta.



Abitelg Veotelg

 Saadaval ka madala sadulaga mudelina

DAF Euro 6 veokikonfiguraator
Minge lehele www.daf.com, valige DAF Euro 6 

veokikonfiguraator ja konfigureerige oma veokit.

LIIGENDRAAM X
F

FT 4 x 2

FTP 6 x 2 ●

FTR 6 x 2 ●

FTS 6 x 2 ●

FTG 6 x 2 ●

FTN 6 x 2 ●

FTT 6 x 4 ●

FTM 8 x 4 ●

JÄIK RAAM X
F

FA 4 x 2

FAR 6 x 2

FAS 6 x 2

FAN 6 x 2

FAT 6 x 4 ●

FAK 8 X 2 ●

FAD 8 x 4 ●

SEERIA TÜÜP SPACE CAB SUPER 
SPACE CAB

XF

XF 430
XF 450
XF 480
XF 530
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PACCAR MX-11 PACCAR MX-13

MX-11 330 MX-13 315 MX-13 355 MX-13 390

PACCAR MX-11 MOOTOR
Mootori tüüp Jõudlus Pöördemoment

MX-11 330 330 kW/449 hj (1600 p/min)
2300 Nm (900 – 1125 p/min)1]

2200 Nm (900 – 1400 p/min)

1] otseülekandega käigukastide puhul kõrgeima käiguga ja kiirkäiguga käigukastide puhul kahe kõrgeima käiguga

PACCAR MX-13 MOOTOR
Mootori tüüp Jõudlus Pöördemoment

MX-13 315 315 kW/428 hj (1600 p/min)
2300 Nm (900 – 1125 p/min)1]

2150 Nm (900 – 1365 p/min)

MX-13 355 355 kW/483 hj (1600 p/min)
2500 Nm (900 – 1125 p/min)1]

2350 Nm (900 – 1365 p/min)

MX-13 390 390 kW/530 hj (1675 p/min)
2600 Nm (1000 – 1460 p/min)1]

2500 Nm (1000 – 1425 p/min)

1] otseülekandega käigukastide puhul kõrgeima käiguga ja kiirkäiguga käigukastide puhul kahe kõrgeima käiguga



A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

DAF Trucks N.V.
Hugo van der Goeslaan 1
P.O. Box 90065
5600 PT Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 (0) 4 0214 9111
Faks: +31 (0) 4 0214 4325
daf.com

Käesolevast trükisest ei tulene mingeid õigusi. DAF Trucks N.V. jätab endale õiguse muuta toote 

tehnilisi andmeid etteteatamiseta. Tooted ja teenused on kooskõlas müügi hetkel kehtivate Euroopa 

Liidu direktiividega, kuid võivad olenevalt teie asukohariigist erineda. Värskeima teabe saamiseks 

pöörduge DAFi volitatud edasimüüja poole. D
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